
Karta produktu

Zestaw słuchawkowy HP Reverb Virtual Reality –
Professional Edition

Zmień swoje oczekiwania związane z wirtualną rzeczywistością. Dzięki podwójnej rozdzielczości, dwukrotnie większej liczbie
pikseli  możesz przenieść swoje treści na wyższy poziom, za pomocą tego ultralekkiego i ultrapotężnego zestawu
słuchawkowego.

Realistyczna wirtualna rzeczywistość, jakiej nie było nigdy dotądRealistyczna wirtualna rzeczywistość, jakiej nie było nigdy dotąd
Odkryj nasz nowy zestaw słuchawkowy, pobudzający zmysły jak żadne
inne urządzenie. Nadzwyczajna rozdzielczość 2160 × 2160 pikseli, kąt
widzenia na poziomie 114° oraz zintegrowany dźwięk przestrzenny i
obsługa dwóch inteligentnych mikrofonów pozwalają w pełni wykorzystać
moc wirtualnej rzeczywistości.

Urządzenie lżejsze, mniejsze i smuklejsze niż kiedykolwiekUrządzenie lżejsze, mniejsze i smuklejsze niż kiedykolwiek
wcześniejwcześniej
Łatwiejsza obsługa i wygodne noszenie  sprawiają, że to superlekkie
urządzenie HMD zapewnia długotrwały komfort i głębię naturalnego
obrazu podczas każdej sesji. To lekkie urządzenie pełne innowacji.

 W porównaniu z zestawem słuchawkowym HP Windows Mixed Reality – Professional Edition.
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Zestaw słuchawkowy HP Reverb Virtual Reality –
Professional Edition

WymiaryWymiary 5,5 × 17,7 × 8,4 cm

WagaWaga 0,5 kg

GwarancjaGwarancja Roczna ograniczona gwarancja. Opcjonalne usługi Care Pack umożliwiają rozszerzenie ochrony poza standardową ograniczoną gwarancję. Szczegółowe informacje są
dostępne na stronie http://www.hp.com/go/cpc

Zawartość opakowaniaZawartość opakowania Zestaw słuchawkowy HP VR, kabel zestawu słuchawkowego 3,5 m do komputerów stacjonarnych i przenośnych, kabel zestawu słuchawkowego 0,6 m do plecaka HP Z VR do
urządzeń VR PC (plecak Z VR PC jest sprzedawany oddzielnie), 2 kontrolery ruchu, 1 przejściówka z DisplayPort na mini-DisplayPort™, dokument opisujący konfigurację.

Numer produktuNumer produktu VRHEADSETPRE
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